
JUNIORI JOKIPOJAT RY 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2019–2020 

 

Seura jatkoi Juniori Jokipojat ry:n keskeistä toimintaa, tarjota Joensuun vaikutusalueen asukkaille 

mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa. Jääkiekon harrastajia oli kuluneella kaudella kaikissa ikäluokissa. 

Yhteistyö maakunnan muiden jääkiekkoseurojen tiivistyi ja parani entisestään. Yhteistyösopimus 

solmittiin maakunnan kaikkien jääkiekko seurojen kanssa aiempien vuosien malliin, mikä mahdollisti 

pelaajaliikenteen seurojen välillä sekä yhteisjoukkueet. Luistelutunnit päiväkotien ja koulujen lapsille 

jatkuivat Joensuussa ja laajenivat ympäristökuntiin. Toimintaa laajennettiin käynnistämällä tyttökiekko 

sekä harrastekiekkovuorot kahdelle ryhmälle.   

  

Juniori Jokipoikien seuratoiminnassa kauden aikana on ollut mukana lähes 600 henkilöä. Näistä 

luistelu- ja kiekkokoululaisia noin 200 lasta, joukkuetoiminnassa mukana oli lisenssillisiä pelaajia 287, 

seuran jäsenmäärän (pelaajat ja toimihenkilöt) ollessa 374 henkeä. 

 

Kauden alkuun valmistui uusi harjoitushalli, joka nimettiin Urho Heikkisen areenaksi. Areenan 

rakennuksen pääurakoitsija oli Rakennustoimisto K. Tervo Oy Joensuusta, rakennuttajana toimi Joensuun 

kaupungin Tilapalvelut. Uuden hallin rakennustöiden käynnistymisen mahdollisti Onttola Säätiön 

saama perintöraha, joka kohdennettiin Joensuulaisen Juniori Jääkiekon olosuhteiden parantamiseksi. 

Lisäksi nykyinen harjoitushalli 1 peruskorjattiin syyskaudella. 

Kausi jouduttiin keskeyttämään maaliskuussa Korona pandemian iskiessä Suomeen. 

  

HALLITUS 

 

Hallitus on kokoontunut kauden aikana 12 kertaa joista 2 sähköpostikokouksia ja 1 kokous Adobe 

Connect ympäristössä. Erillisiä kokouksia/palavereita on pidetty yhdessä joukkueiden kanssa liittyen 

ko. joukkueen asioihin. Joukkueidenjohtajat ovat osallistuneet kutsuttaessa hallituksen kokouksiin.  

 

Hallituksen kokoonpanot ja jäsenten toimikaudet alempana. 

 

 

VUOSIKOKOUKSET 

 

Kokouksia pidettiin tilikauden aikana kaksi kappaletta. 

 

Kevätkokous pidettiin 14.05.2019 

 

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Sallinen 

- Paikalla 13 osallistujaa 

- Kokouksessa käytiin läpi päättyneen tilikauden raha-asioita ja esiteltiin tulevan kauden budjetti 

- Yhdistyksen talous jatkoi suotuisaa kehittymistä ja tilikauden tulos tulee olemaan ylijäämäinen 

- Käytiin läpi myös mennyttä kautta urheilulliselta puolelta. 

 

Päätettiin seuraavat asiat 

- Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroissa olevat Tapio Mustonen, Jukka Rönkkö, Jarkko 
Keinänen ja Jarmo Manninen valittiin uudelleen kahdeksi vuodeksi. Uusina jäseninä hallitukseen 
valittiin Kalle Laakso ja Janne Mäkkeli 

- Tilintarkastajaksi valittiin Seppo Åkerlund, Joensuun Tilintarkastus Oy, tilintarkastusyhteisö. 



 

Syyskokous pidettiin 01.10.2019 

 

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Sallinen 

- Paikalla 10 osallistujaa 

- Esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

- Vahvistettiin tulevan kauden budjetti hallinnon ja kioskin osalta 

- Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

 

Hallituksen kokoonpano kaudella 2019-2020 

 

Petri Sallinen puheenjohtaja 

Pia Lehikoinen vpj 

Jarmo Manninen 

Tapio Mustonen 

Jukka Rönkkö  

Jarkko Keinänen 

Jarmo Karhu 

Marko Tanskanen 

Marko Lintunen 

Tiina Tauslahti 

Janne Mäkkeli 

 

Kokouksiin osallistunut Jarmo Mustonen toiminnanjohtaja  

Lisäksi hallituksen kokouksiin ovat tarvittaessa osallistuneet: 

 

Janne Hattunen, taitovalmentaja 

Simo Karjalainen, valmennuspäällikkö  

Sasu Keto, seuravalmentaja 

 

 

HENKILÖSTÖ KAUDELLA 2019–2020 

 

Seurassamme on 30.4.2020 päättyneellä kaudella ollut palkattuna seuraavat henkilöt: 

 

Toimisto 

 

Jarmo Mustonen, toiminnanjohtaja  

Simo Karjalainen, valmennuspäällikkö 

Janne Hattunen, taitovalmentaja 

Sasu Keto, seuravalmentaja 

Mikko Fisk, valmentaja /tiedottaja 

 

Valmennus 

Tapio Pohtinen, mv-valmennus (oto) 

Mikko-Tuomas Jormakka, mv-valmennus (oto) 

Aapo Sorjonen, mv- valmennus (oto) 

 

 



 
 
VALMENNUS / KILPAILUTOIMINTA 2019-2020 

 
 
Yleistä 

 
Syksyllä tarjosimme aiempien kausien tapaan valmentajille työkaluksi kehityskeskuksen 
harjoitepankin, joka toimii valmentajien työkaluna harjoitteiden ja harjoitusten suunnittelussa. 
 
Terveystalon kanssa jatkoimme yhteistyötä yhdessä kilpaikäluokkien loukkaantuneiden pelaajien 
kanssa. Terveystalo tarjosi fysikaalisen hoidon lisäksi kiinteät kuntoutuslaitteet niitä tarvitseville, ja 
työterveyshuollon henkilökunnalle. 
 
Kauden aikana teimme tiivistä yhteistyötä Savo-Karjalan alueen seurojen kanssa erityisesti 
pelaajaliikenteen ja valmennuksen osalta. Lisäksi seurojen johtajat tiivistivät yhteistyötä. 
 
Maalivahtien erikoisvalmennus toimi kauden ajan edellisen kauden tapaan kaksiportaisesti jakaen 
maalivahdit ikäluokittain yksilöllisempään valmennukseen. Maalivahtivalmennuksesta vastasivat: 
Mikko-Tuomas Jormakka, Tapio Pohtinen ja Aapo Sorjonen.  
 
Jääharjoitteluun ja peleihin jouduimme lisäksi ostamaan vielä lisää jäävuoroja Enosta, Kontiolahdelta 
ja Outokummusta, koska harjoitushalli 1 oli peruskorjauksessa. 
 
Kauden aikana taitovalmentaja Janne Hattunen vieraili kummiseuroissa PoU, Hurtat, Jääsudet, 
Kajastus ja JuPS sekä uutena Nurmeksen Sepot. 
 
 
Rekrytointi ja lajin markkinointi 
 
Tarjosimme päiväkotien luisteluhetkiin ohjausapua Joensuun jäähalleissa viikoittain. Vierailimme 
myös koulujen liikuntapäivissä. 
 

Järjestimme ulkojäillä, sekä Joensuussa että maakunnassa, luistelutunteja kouluille ja päiväkodeille 
joulu-, tammi- ja helmikuussa. Lapset ja opettajat olivat iloisia sekä tyytyväisiä tunteihin. 
Onnistuneiden tapahtumien myötä saimme myös lisää uusia harrastajia seuraamme. 
 
Syksyllä pidimme luistelu- ja kiekkokoululaisten vanhemmille kahvitilaisuus, jossa kerroimme 
seuramme junioripolun tarjoamista vaihtoehdoista. 
 
Kauden aikana järjestimme tyttökiekko tapahtumat, jolloin kaikki halukkaat pääsivät kokeilemaan 
jääkiekkoa ja tutustumaan jäällä liikkumiseen. Näin saimme mukaan uusia tyttöjä harrastamaan 
jääkiekkoa. 
 
Yrityksille ja yhteistyökumppaneille järjestimme tilaisuuden Jokipoikien mestis pelissä sekä Golf 
tapahtuman heinäkuussa. 
  



Joukkueet ja pelaajat  
 
A-nuoret pelasivat kaudella Mestistä. Joukkueen vastuuvalmentajana toimi Simo Karjalainen.  
  
B-nuoret pelasivat Mestistä. Joukkueen vastuuvalmentaja toimi Mikko Fisk.  
 
C-04 ikäluokka aloitti kautensa pelaamalla SM-karsintaa. Kevätkaudella joukkue pelasi alempaa SM-
sarjaa. Joukkueen vastuuvalmentajana toimi Ville Immonen.  
 
C-05 ikäluokka aloitti kauden 3A ja 2A alkusarjassa, pelaten loppukaudella 3A ja 1A sarjaa. 
Joukkueen vastuuvalmentaja toimi Tommi Kettunen. 
  
D-06 ikäluokka aloitti kauden 3A sarjassa ja yhteisjoukkuella PoU:n kanssa 2A sarjassa. 
Kevätkaudella pelattiin 3A ja 2A sarjaa omilla joukkueilla 
Ikäluokan vastuuvalmentajana toimi Mikko Haapala.  
 
D-07 ikäluokka pelasi yhdellä joukkueella 3A sarjaa ja yhdellä joukkueella 2A sarjaa.   
Ikäluokan vastuuvalmentajana toimi Juuso Akkanen. 
 
E-08 ikäluokka pelasi kauden kahdella joukkueella S-K/KS sarjaa. 
Ikäluokan vastuuvalmentajana toimi Rasmus Väänänen. 
 
E-09 ikäluokka pelasi kauden kolmella joukkueella S-K /KS sarjaa. 
Ikäluokan vastuuvalmentajana toimi Lasse Litmanen. 
 
F-10 ikäluokka pelasi kauden Leijonaliigaa neljällä joukkueella S-K sarjaa. 
Ikäluokan vastuuvalmentajana toimi Juha Tanskanen. 
 
F-11 ikäluokka pelasi Leijonaliigaa kolmella joukkueella. 
Ikäluokan vastuuvalmentajana toimi Timo Immonen.  
 

G 12 ikäluokan joukkue perustettiin. Joukkue pelasi pelitällejä.  
 

Naiset pelasivat naisten harrastekiekkoa. Valmentajana toimi Petri Turunen 
  
Kaudella 2019–2020 seuramme osallistui jääkiekkoliiton lanseeraamaan valtakunnalliseen 
Leijonakiekkokouluun. Luistelu- ja kiekkokoulu liikuttivat kauden aikana lähes 200 lasta. 
Luistelukoulun vastuuohjaajana toimi Janne Hattunen.  
 

Seuramme järjesti F-, E- ja D-juniori-ikäisille iltapäiväjää toimintaa tiistaisin ja perjantaisin sekä 
kaikille yläkouluikäisille tiistai, keskiviikko ja torstai aamuisin aamujään. 
  
Akatemia toimi tutulla rytmillä tiistai, keskiviikko ja torstai aamuisin.  
 
Ärjy-leirit pidettiin kesäkuun alussa kahdella viikolla Kontiolahdella jäähallissa koska Joensuun 
jäähalli oli remontissa. Leirit suunnattiin F-E-junioreille ja D-ikäluokille. Järjestimme myös 
syyslomaleirin F-D ikäluokille.  
 
Pohjola-leirille Vierumäelle valittiin koko valtakunnasta 2005 syntyneiden joukosta 102 tämän hetken 
ikäluokkansa kehittyneintä pelaajaa. Juniori Jokipoikia edustamaan leirille valittiin maalivahti 
Christopher Rembetti. 
 
U16 maajoukkueessa seuraa edusti Aleksanteri Kaskimäki. 
 
 
 
 



 
 
 
Koulutus ja seminaarit 
 
Seuramme valmentajia koulutettiin kauden aikana seuraavasti: 
 
- Joukkueenjohtajille, rahastonhoitajille sekä huoltajille järjestettiin koulutusta. 
- Huoltajille järjestettiin lisäksi käytännönkoulutusta 
- Valmentajat ja ohjaajat osallistuivat aluevalmentaja Pekka Peltola koulutuksiin. 
- Taitovalmentaja Janne Hattunen suoritti Johtamisen- ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon 
- Aapo Sorjonen suoritti Liikunnan ammattitutkinnon Vierumäellä 

 

VASTUUALUEIDEN TOIMINTA 

 

Talous 

Kauden taloustavoitteena oli seuran talouden pysyminen vakaana, jossa onnistuttiin hyvin. 

Yhdistys muodostuu joukkueista ja hallinnosta. Sekä joukkueiden että hallinnon taloustilanne oli 

tilikaudella hyvä. 

 

Seurassa järjestettiin suurarpajaiset 16.10.2019-15.01.2020. Tapahtuman toteuttamisessa 

onnistuttiin hyvin ja arvat toivat varainhankintaa sekä joukkueille että seuralle. 

 

Huolto 

Huoltajille järjestettiin sisäistä koulutusta jääkiekkoliiton Kari Aallon johdolla. 
Maalivahtien varustevastaavana toimi Ari Pakarinen. Hankinnoissa hyödynnettiin Juniori Jokipoikien, 
CCM ja Intersport Erä-Urheilun välistä yhteistyösopimusta. 
 

MUU TOIMINTA 

 

- Savo-Karjalan alueen sääntömääräinen syyskokous Joensuussa 29.10.2019 

 

Seuran yhteistyö SJL:n kanssa toteutui tavanomaisella tasolla ja seuramme edustaja Pia Lehikoinen 

osallistui SJL:n aluehallituksen tapahtumiin ja toimintaan. 

  

TIEDOTUS 

 

Perinteinen Juniori Jokipoikien kausijulkaisu ilmestyi ensimmäistä kertaa sähköisenä joulukuussa 

2019 Joensuun Kustannus Yritysmaailma Oy:n tuottamana. Lisäksi lehtiä painettiin 500 kpl, jotka 

jaettiin yhteistyökumppaneille. 

 

Tiedotusta on hoidettu pääsääntöisesti www-sivujen, Myclubin, sähköpostin, Facebookin, 

Instagramin ja jäähallien ilmoitustaulujen kautta. Lisäksi on järjestetty erillisiä tapaamisia 

joukkueenjohtajille, valmentajille sekä joukkueiden vanhemmille. 


